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•• ObecnoObecnośćść martwego martwego 

drewna jest jednym z drewna jest jednym z 

podstawowych podstawowych 

wskawskaźźniknikóów naturalnow naturalnośści ci 

lasu.lasu.

•• W lesie naturalnym martwe W lesie naturalnym martwe 

drewno stanowi nawet do drewno stanowi nawet do 

50% obj50% objęętotośści drzew ci drzew żżywychywych
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Brak akceptacjiBrak akceptacji obecnoobecnośści ci martwego drewna jest uwarunkowanmartwego drewna jest uwarunkowanyy::

•• ewolucyjnieewolucyjnie

••(jeste(jesteśśmy gatunkiem terenmy gatunkiem terenóów otwartych),w otwartych),

•• kulturowokulturowo

(wed(wedłług filozofii chrzeug filozofii chrześścijacijańńskiej powinniskiej powinniśśmy podporzmy podporząądkowywadkowywaćć

sobie przyrodsobie przyrodęę),),

•• historyczniehistorycznie

(niemiecka szko(niemiecka szkołła lea leśśnictwa, porznictwa, porząądek w lesie),dek w lesie),

•• biologicznie i spobiologicznie i społłecznie                                                          ecznie                                                          

((żżyjemy kryjemy króótko i trudno jest nam zrozumietko i trudno jest nam zrozumiećć procesy zachodzprocesy zachodząące            ce            

w dw dłłuużższym okresie czasu)szym okresie czasu)
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Rezerwat Rezerwat „„Czerwone BagnoCzerwone Bagno”” jest jest 

jednym z najstarszych jednym z najstarszych 

rezerwatrezerwatóów przyrody w Polsce.w przyrody w Polsce.
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1.1. PPrzetrwanie ogromnej liczby organizmrzetrwanie ogromnej liczby organizmóów w żżywych uzaleywych uzależżnione nione 

jest jest ood obecnod obecnośści martwego drewna.ci martwego drewna.

2.2. ObecnoObecnośćść martwego drewna jest niezbmartwego drewna jest niezbęędnym warunkiem do dnym warunkiem do 

prawidprawidłłowego funkcjonowania ekosystemowego funkcjonowania ekosystemóów lew leśśnych.nych.
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„„ŻŻycie po ycie po żżyciuyciu””
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Miejsce ukrycia Miejsce ukrycia 

i i żżerowania maerowania małłych ssakych ssakóóww

((mysz lemysz leśśna, borowiaczek, na, borowiaczek, łłasicaasica))
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wg: Loeb 1999

LiczebnoLiczebnośćść mamałłych ssakych ssakóów na powierzchniach w na powierzchniach 

pohuraganowych w Karolinie Popohuraganowych w Karolinie Połłudniowej, USAudniowej, USA
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Wykorzystanie martwych drzew przez ssaki drapieWykorzystanie martwych drzew przez ssaki drapieżżnene

wg: Jędrzejewska i Jędrzejewski 2001
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Miejsce polowania i wygrzewania siMiejsce polowania i wygrzewania sięę niektniektóórych gadrych gadóów w 

((jaszczurka jaszczurka żżyworodnayworodna))
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W Puszczy Białowieskiej 
typowymi mieszkańcami dziupli 
są puszczyk, sóweczka i 
włochatka
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WystWystęępowanie powanie dzidzięęciociołłóów w 

trtróójpalczastego i biajpalczastego i białłogrzbietegoogrzbietego

jest  jest  śściciśśle zwile zwiąązane z obecnozane z obecnośściciąą
martwego drewnamartwego drewna
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wg: Pechacek, za: Scherzinger 1996
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Zagęszczenie dzięciołów w Puszczy Białowieskiej

wg: Pugacewicz 1997
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16,5

3,0

3,7

1,7

5,4

Zagęszczenie

7,8

13,6

16,2

8,4

49,0 dzięcioł
średni

dzięcioł
białogrzbiety

dzięciołek

dzięcioł
trójpalczasty

dzięcioł
czarny

par/10 km2

las użytkowany

par/10 km2



żółciak  siarkowylarwa c hrząszczaz rodzin y sprężyk owatychAmpedu s cardinalisodstając a koramartw e drewno

kolebki poc zwarkowechrząszczy poświętniko watych z podrodzi ny 

larwa  z rodziny spręży kowatychAmpedus megerlei

przedpoczwar kaAmpedus meg erlei

suchy pył drzewny

wilgotny, k leistypył drzewny wilgo tna brunatnazgnili zna

przedpoczwar ka Cetoniinae kora

la rwa 

wg: Mikusiwg: Mikusińński i inni 2001ski i inni 2001

Zależność pomiędzy liczbą gatunków dzięciołów 
a liczbą innych gatunków ptaków leśnych w Polsce NE 
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Martwe drewno i grzybyMartwe drewno i grzyby
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W Puszczy BiaW Puszczy Białłowieskiej stwierdzono wystowieskiej stwierdzono wystęępowanie powanie 

ponad 1500 gatunkponad 1500 gatunkóów grzybw grzybóów, jednak szacuje siw, jednak szacuje sięę, , 

żże na tym terenie wyste na tym terenie wystęępuje okopuje okołło 2 000 gatunko 2 000 gatunkóów w 

wielkoowocnikowych. wielkoowocnikowych. 

Z tej liczby 384 gatunki naleZ tej liczby 384 gatunki należążą do rzadkich i do rzadkich i 

zagrozagrożżonych a 30 gatunkonych a 30 gatunkóów znajduje siw znajduje sięę pod pod 

ochronochronąą. . 

WiWięększokszośćść rzadkich rzadkich 

i zagroi zagrożżonych gatunkonych gatunkóów w 

jest zwijest zwiąązanych zanych 

z martwym  drewnem.z martwym  drewnem.
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Na leNa leżążących gacych gałęłęziachziach……

Czarka szkarCzarka szkarłłatnaatna
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……na drzewach obumierajna drzewach obumierająących i martwychcych i martwych……

Hubiak pospolityHubiak pospolity

Pniarek obrzePniarek obrzeżżonyony
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……wiele rzadkich i zagrowiele rzadkich i zagrożżonych onych 

gatunkgatunkóów zwiw zwiąązanych jest zanych jest 

z martwymi z martwymi śświerkami wierkami ……

PPóóźźnoporka czerwieniejnoporka czerwieniejąącacaPomaraPomarańńczowiec bladoczowiec bladożżóółłtyty

Pniarek rPniarek róóżżowyowy
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…… relikty puszczarelikty puszczańńskie zwiskie zwiąązane z zane z 

drzewami lidrzewami liśściastymi ciastymi ……

SoplSoplóówka bukowawka bukowa

GGłłóówka korowawka korowa
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…… gatunki chronione gatunki chronione ……

Piestrzenica infuPiestrzenica infułłowataowata

Ozorek dOzorek dęębowybowy
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…… gatunki jadalne gatunki jadalne ……

ŻŻóółłciak siarkowyciak siarkowy

OpieOpieńńka miodowaka miodowa
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Dla wielu gatunkDla wielu gatunkóów grzybw grzybóów w 

zwizwiąązanych z martwym zanych z martwym 

drewnem Puszcza Biadrewnem Puszcza Białłowieska owieska 

stanowi jedyno z nielicznych stanowi jedyno z nielicznych 

lub jedyne miejsce ich lub jedyne miejsce ich 

wystwystęępowania w naszym krajupowania w naszym kraju

ŻŻyyłłkowiec rkowiec róóżżowawyowawy

Boczniaczek pomaraBoczniaczek pomarańńczowyczowy

TrTrąąbka opierbka opierśścienionacieniona
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Martwe drewno jako czynnik Martwe drewno jako czynnik 
śśrodowiskotwrodowiskotwóórczyrczy
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••Opieka nad mOpieka nad młłodym odym 

pokoleniem (pokoleniem („„kkłłody ody 

piastunkipiastunki”” w olsach)w olsach)

••Mechaniczna ochrona Mechaniczna ochrona 

odnowieniaodnowienia
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PoPożżary lasary lasóów w -- umrzeumrzećć dla dla żżyciaycia
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Podsumowanie i wnioskiPodsumowanie i wnioski
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•• Martwe drewno w lesie to, Martwe drewno w lesie to, 

wbrew obiegowym opiniom, wbrew obiegowym opiniom, 

nie nie ‘‘wylwylęęgarnia szkodliwych garnia szkodliwych 

owadowadóów i grzybw i grzybóóww’’, a wr, a wręęcz cz 

przeciwnie przeciwnie –– waważżny element ny element 

ekosystemu, zwiekosystemu, zwięększajkszająący cy 

jego biorjego bioróóżżnorodnonorodnośćść a a 

przez to naturalnprzez to naturalnąą, , 

biologicznbiologicznąą odpornoodpornośćść, , 
warunkujwarunkująąccąą utrzymanie utrzymanie 

wzglwzglęędnej rdnej róównowagi w wnowagi w 

przyrodzie. przyrodzie. 

•• NiezbNiezbęędnym warunkiem dnym warunkiem 

zachowania lezachowania leśśnej nej 

biorbioróóżżnorodnonorodnośści jest cici jest ciąąggłła a 

dostawa dostawa śświewieżżego ego 

„„martwego drewnamartwego drewna””

rróównowawnoważążąca proces jego ca proces jego 

rozkrozkłładu adu 
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Las naturalnyLas naturalny Las zagospodarowanyLas zagospodarowany

••Nawet jeNawet jeżżeli w chwili eli w chwili 

obecnej zaprzestaniemy obecnej zaprzestaniemy 

usuwania martwych usuwania martwych 

drzew stojdrzew stojąących i cych i 

leleżążących, ich liczba cych, ich liczba 

bbęędzie zwidzie zwięększakszałła sia sięę
bardzo powoli, co mobardzo powoli, co możże e 

nie zagwarantowanie zagwarantowaćć
ciciąąggłłoośści procesci procesóów w 

zachodzzachodząących w cych w 

śśrodowisku lerodowisku leśśnym. nym. 

••Po jednym, 100Po jednym, 100--letnim letnim 

cyklu produkcyjnym, cyklu produkcyjnym, 

zasoby martwego drewna zasoby martwego drewna 

w lesie spadajw lesie spadająą do 30% w do 30% w 

stosunku do stanu stosunku do stanu 

wyjwyjśściowego a po ciowego a po 

kolejnym cyklu do 6%.kolejnym cyklu do 6%.

wg: Gutowski i inni 2004wg: Gutowski i inni 2004
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Czego nas moCzego nas możże nauczye nauczyćć historia wielorybhistoria wielorybóów?w?

W latach 1835 W latach 1835 –– 1872 z1872 złłowiono prawie 300 tys. wielorybowiono prawie 300 tys. wielorybóów.w.
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•• „…„… momożżna nakrena nakreśślilićć sensownsensownąą paralelparalelęę mimięędzy zdzy złłym ym 
traktowaniem pokonanych grup kulturowych a sptraktowaniem pokonanych grup kulturowych a spóóźźnionym nionym 
dziadziałłaniem w zakresie ochrony aniem w zakresie ochrony śśrodowiska.rodowiska.””

(Norman Davis (Norman Davis „„Zaginione krZaginione króólestwalestwa””))

••Podobnie jak niegdyPodobnie jak niegdyśś niewiele uwagi zwracano na niewiele uwagi zwracano na 
zrzróóżżnicowanie biologiczne, podobnie manicowanie biologiczne, podobnie małło miejsca poo miejsca pośświwięęcano cano 
takim sprawom jak zrtakim sprawom jak zróóżżnicowanie rasowe czy kulturowe.nicowanie rasowe czy kulturowe.

••NaleNależży wiy więęc dc dążążyyćć do zmiany postrzegania znaczenia i roli do zmiany postrzegania znaczenia i roli 
martwego drewna w ekosystemach lemartwego drewna w ekosystemach leśśnych przez canych przez całłe e 
spospołłeczeeczeńństwo a w szczegstwo a w szczegóólnolnośści przez leci przez leśśniknikóów. w. 
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DziDzięękujkujęę
za uwagza uwagęę


